hoe ziet de toekomst van de stad er uit?

RECEPT VOOR
DE TOEKOMST
DOOR: RAUMDENKERS

NOTEER IN JE AGENDA

Zondag 23 september: Formplaats.
Tijdens dit festival werken we
samen met het publiek aan de
toekomst van RAUM.

DISCLAIMER

Dit recept is een verzameling
inzichten, meningen, suggesties
en ideeën van deelnemers die
betrokken waren bij de MeeMaak
Diners op 18, 19 en 20 juni 2018,
georganiseerd door RAUM. Dit
recept kan niet garanderen volledig te zijn en sluit alternatieve
ingrediënten en perspectieven
niet uit. Zonder twijfel levert het
overzicht wél een koers op: het is
aan RAUM, aan de architecten en
alle betrokkenen om deze koers
voortdurend constructief bij te
blijven schaven. Aan het recept
kunnen geen rechten worden
ontleend.
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HEB JE NOG
VRAGEN OF
OPMERKINGEN?

Laat het ons weten:
info@raumutrecht.nl

HOE ZIET DE
TOEKOMST
VAN DE
STAD ERUIT?
METAFOREN

Zelfbedachte metaforen
vormden het vertrekpunt
voor ieder gesprek en leverden mooie aanknopingspunten op voor verdere dialoog.

Er werd gesproken over
natuurlijke metaforen:
→ RAUM als tuin waar tempi en
cycli bepalen wat er gaande is.
Een plek van kruisbestuiving,
goed geworteld met uitlopers
richting de stad. Een tuin om in te
verblijven, zo lang je wilt. Een plek
waar de seizoenen veranderen,
een plek met intieme hoekjes,
een tuin om zelf aan mee te
werken. Ook werd de volgende
wijsheid meegegeven: ‘Een
wilde tuin is meer werk dan
een aangeharkte stad.’
→ RAUM als koraalrif. Het begint
allemaal bij één klein beestje, dat
een stukje maakt en vervolgens
wordt het bouwsel steeds verder
uitgebreid door anderen. Zo
ontstaat een groter geheel waar
iedereen aan heeft meegewerkt,
en waar allerlei kleurrijke vissen
zich thuisvoelen.

Tijdens andere gesprekken
stonden stedelijke termen
centraal:
→ RAUM als het Montmartre van
Utrecht. Een dynamische plek
waar veel te beleven valt, van
straatartiest tot café, spannend
vermaak voor jong en oud. Levendig, bijzonder, een plek om te
flaneren en te ontmoeten.
→ Dit dynamische gevoel kwam
ook terug in de metafoor van de
haven. De bedenkers van deze
metafoor beschreven RAUM als
een grensverleggende plek om
aan te meren, een levendig punt
tussen verschillende wegen. Een
plek voor iedereen, voor vluchtig
bezoek of voor langer verblijf.

Bij RAUM in Utrecht, Leidsche Rijn wordt middels kunst en design
nagedacht over de veelzijdigheid van dit vraagstuk. Samen met
bewoners van Leidsche Rijn, toekomstmakers (kunstenaars,
ontwerpers, onderzoekers) en het bedrijfsleven wordt onderzocht
wat voor plek RAUM kan zijn in die stad van de toekomst.
RAUM ontwikkelt zich door continu in gesprek te gaan, te testen en
te doen. Na één jaar experimenteren op het plein in de tijdelijkheid,
zijn er in juni 2018 opnieuw - en voor het laatst op een blanco plattegrond - inzichten verzameld over de permanente ruimtelijke invulling. Dit gebeurde tijdens drie MeeMaak Diners bij RAUM met makers,
bewoners en het bedrijfsleven op 18, 19 en 20 juni 2018.
Elke groep ging aan de slag met indrukwekkende metaforen,
tekende hele werelden uit en schreef lange lijsten met do’s en
dont’s. Het doel was om wensen op te halen over een nieuwe
maak-werk-denk-omgeving, een culturele ontmoetingsplek in en
over de stad van de toekomst. Dit Recept voor de Toekomst is het
resultaat van de inspanning van de deelnemers. Niet elk idee staat
erin, maar wel de gemeenschappelijke delers die gevonden zijn. Dit
document dient als denkrichting, en kan een startpunt zijn voor verdere gesprekken over de invulling van RAUM o.a. met de architecten.

Gezelligheid kwam ook vaak terug:
→ RAUM als camping en de buurman. Laagdrempelige plekken van ontmoeting, waar je dingen kunt delen, van praktisch advies, tot een ladder of een
kopje koffie. Contact is niet verplicht, maar wie wil, is van harte welkom.

Twee tafels kwamen
tot puzzels als metafoor:
→ RAUM als Rubix Cube, een 3D
puzzel met eindeloos veel mogelijkheden. Een ingenieus bouwwerk, flexibel, kleurrijk en met
verrassende oplossingen. Een
puzzel die uitnodigt tot experiment, onderzoek en creativiteit.
→ De metafoor van de legpuzzel
verbeeldde mooi het idee van
verschillende stakeholders in
de ontwikkeling van RAUM. Een
legpuzzel bestaat uit verschillende kleine stukjes, die elk een
andere vorm hebben. De ondernemers aan tafel zagen zichzelf
als de puzzelstukjes van de rand,
waarmee zij een kader vormen
voor de meer grillige stukjes in
het midden, de stukjes van de
makers. Het is een puzzel die
samen gemaakt moet worden,
met de bewoners. En ook al is hij
nog niet af, het plaatje is compleet genoeg om te zien wat het
zal worden.

DO’S & DONT’S

De volgende do’s, don’ts
en sleutelbegrippen laten
zien welke aanbevelingen
op meerdere avonden zijn
genoemd.

SLEUTELBEGRIPPEN:

Flexibiliteit

Nieuwe mensen leren kennen is
een van de mooiste dingen die
er bestaan. Het prikkelt de geest,
maakt ruimte voor nieuwe gedachten, kan het begin zijn van
mooie gesprekken. Een vorm van
horeca, met terras staat daarom
hoog op de verlanglijsten.

Beleving
Leidsche RIjn heeft ontzettend
veel te bieden, maar er bestaat
ook duidelijk behoefte aan
reuring, nieuwe ervaringen, een
wat meer bruisende omgeving.
Die levendigheid kan wat de
deelnemers betreft allerhande
vorm krijgen, van straatartiest
tot amfitheater en open podium.
Ook een tentoonstellingsruimte,
ateliers en maakplaatsen werden
vaak genoemd als bijzondere
sfeermakers. RAUM moet een
plek zijn om nieuwe ervaringen
op te doen, inspiratie te vinden.
Een plek voor iedereen: laagdrempelig, rolstoeltoegankelijk
en interessant voor jong en oud.

Voor deze diners is gekozen om
de makers, bewoners en het
bedrijfsleven apart te bevragen
om zo helder mogelijk te kunnen
horen wat de behoeftes zijn van
elke groep en waar zij elkaar vinden. Op deze manier is duidelijk
geworden dat makers graag in
RAUM aan de slag zouden gaan,
zonder al te veel regels, maar wel
in verbinding tot de omgeving.
Bewoners zouden graag verrast
worden, op een laagdrempelige
plek waar zij zelf ook iets mogen
maken of organiseren. Het bedrijfsleven ziet graag dat RAUM bijdraagt aan een vestigingsklimaat.

Do’s

→ Een wildere metafoor was het
methlab, RAUM als plek die
schuurt, een plek van experiment. Er is chemie, het werkt
verslavend, het bruist en
borrelt, is onderzoekend, ondergronds en iets wat dag en nacht
plaatsvindt.

Ontmoeting

RAUMTELIJKE
INZICHTEN
VAN DRIE
VERSCHILLENDE
GROEPEN

De gekozen metaforen maken
duidelijk dat RAUM geen statisch
instituut mag worden, laat staan
een log bouwwerk. De voorkeur
gaat uit naar flexibiliteit, meerdere paviljoens, modulair bouwen.
Een gebouw met ruimtes die
van functie kunnen wisselen en
naar behoefte groter en kleiner
kunnen worden gemaakt. Architectuur als levend organisme dat
mee verandert met het gebruik.

→ Laagdrempelig en inclusief zijn.
→ Ruimte aan het experiment geven.
→ In gesprek blijven met de omgeving.

Dont’s

→ Elitair of alleen voor hipsters zijn.
→ Ketens huisvesten.
→ Voorspelbaarheid.

Duurzaam
RAUM moet relevant zijn én
blijven, altijd in beweging zijn.
Daarbij past het om circulair te
denken over de ruimte en de omgeving. Ideeën waren er genoeg:
groene daken, biobased bouwen,
zonnepanelen en gebruik maken
van gerecyclede materialen.
RAUM moet lang meegaan, een
plek zijn voor co-creatie en zelfvoorzienend waar mogelijk. Want
de toekomst van de stad is een
duurzame.

Co-creatie
Bewoners willen graag deel uitmaken van RAUM, mee organiseren. Van een lokale vrijmarkt
tot meewerken aan een project
van een maker die ze nog niet
kenden. Vrijheid en mogelijkheden zijn hierin belangrijk, goed
curatorschap is onontbeerlijk.

Groen
Van groene oase tot moestuin,
kas, klimbos en wandelpaden, de
behoefte aan groen is duidelijk.
Met intieme plekken om rustig te
lezen, even uit de sleur te komen,
of voor een vleugje romantiek.

Iets nieuws
Voor sommigen was ‘iconisch’
het woord, voor anderen lag
de nadruk meer op ‘anders
dan anders’. RAUM moet een
unieke toevoeging zijn aan een
omgeving waar veel zaken al
uitstekend gefaciliteerd zijn.
In verbinding met de omgeving
Leidsche Rijn mag geen eiland
zijn en RAUM geen losse
planeet. Alle kunst, inrichting
en programmering moet in
verbinding staan met de
omgeving en de mensen.

